
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

 

Số: 13/GM-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Quý, ngày 10 tháng 01 năm 2023  

 

 GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2023; UBND huyện mời hội 

nghị với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:  

I. Nội dung: Họp Ủy ban nhân dân huyện tháng  01/2023 

1. Nội dung 1: Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 

2023.  

* Thành phần mời tham dự: 

- Cấp huyện:  

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;  

+ Các đồng chí  thành viên UBND huyện;  

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;  

+ Đại diện lãnh đạo: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Đồn Biên phòng Cửa 

khẩu cảng Phú Quý, Ban Quản lý cảng Phú Quý, Trung tâm Y tế Quân dân y; 

+ Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

- Cấp xã:  

+ Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 03 xã.  

2. Nội dung 2: Công tác cán bộ 

* Thành phần mời tham dự: 

+ Các đồng chí thành viên UBND huyện;  

+ Đồng chí Đỗ Minh Chức - Trưởng phòng Nội vụ LĐTB&XH huyện và 

công chức phụ trách tham mưu công tác cán bộ. 

II. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 13/01/2023. 

III. Địa điểm: Tại Phòng họp UBND huyện.  

* Ghi chú:  

Văn phòng HĐND&UBND huyện gửi Giấy mời kèm các văn bản 

phục vụ Hội nghị, đề nghị các đại biểu dự họp nghiên cứu trước để tham gia phát 

biểu, Văn phòng sẽ không phát tài liệu tại Hội nghị (Chương trình Hội nghị sẽ 
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được cập nhật sau). 

Đề nghị các đại biểu dự họp đúng thời gian và địa điểm quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như thành phần mời;   

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TH (Lợi). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Phúc 
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